
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

15.12.2016 № 2278

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 травня 2016 року № 850

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України "Про ринок
природного газу" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює
держане регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Методики розрахунку
тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з
газопостачання та газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від 04 вересня 2002 року
№ 983, та Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування,
розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу,
затвердженої постановою НКРЕ від 03 квітня 2013 року № 369, Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови НКРЕКП від 26 травня 2016 року № 850 "Про встановлення
тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВ "Спектргаз" такі зміни:

в абзаці другому пункту 1 цифри "107,80" замінити цифрами "151,10";

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2017 року, але не раніше дня,
наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті "Урядовий
кур’єр".

Голова НКРЕКП Д.Вовк

Додаток до постанови НКРЕКП

26.05.2016 № 850

(у редакції постанови НКРЕКП



від 15.12.2016 № 2278)

Структура тарифу на послуги розподілу природного газу ТОВ "Спектргаз"

№ з/п Показники (елементи витрат)

річної планованої тарифної виручки

тис. грн

(без ПДВ)

грн за 1000 куб. м

(без ПДВ)
1 Тариф - 151,10
2 Планована тарифна виручка (дохід), усього 1 737,7 -

2.1 Плановані виробничі витрати, усього 1 720,2 149,58
2.1.1 Матеріальні витрати 35,0 3,04
2.1.2 Витрати на оплату праці 992,5 86,30
2.1.3 Нарахування на зарплату 111,3 9,68
2.1.4 Амортизаційні відрахування 495,0 43,04
2.1.5 Інші витрати 86,4 7,51
2.2 Прибуток, усього 17,5 1,52

2.2.1 у т. ч.: податок на прибуток 3,1 0,27
Довідково: - -

3 Обсяг розподілу, усього, млн куб. м 11,50 -

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері Т.Рябуха


